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Żary, 08 czerwca 2021 r. 

egzemplarz pojedynczy 

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-10/K/2021  

INFORMACJA NR 2 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy pn. „Dostawa stacji 

diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu wykonywania badań kardiologicz-

nych do 80 rzędowego systemu tomografii komputerowej”. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz w związku z art. 284 ust. 1 usta-

wy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 

z późn.zm. – dalej: „ustawa PZP”) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamó-

wienia (dalej: „SWZ”).  

Pytanie nr 1:      

Dot. Terminów: 

Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, skutkującą problemami w łańcuchu dostaw, prosimy 

o wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 

dni. Dokonaną zmianę terminu Wykonania Zamawiający udostępnił na stronie internetowej pro-

wadzonego postępowania w dniu 04 czerwca 2021 r. oraz dokonał zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu w tym zakresie.  

Pytanie nr 2:      

Dot. Projektowane postanowienia umowy, załącznik nr 4 do SWZ § 6 

• Prosimy o uporządkowanie numeracji poszczególnych ustępów,  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał sprostowania i wprowadził właściwą numerację ustępów. 

Z uwagi na powyższe treść PPU ulegnie zmianie w tym zakresie.  

• Par 6 ust 2 – 8:  przewidują kary umowne za opóźnienie, a zgodnie z art. 433 pkt 1  Prawa 

zamówień publicznych: 

Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

o odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okoliczno-

ściami lub zakresem zamówienia; 

Wnosimy o korektę przez uzależnienie możliwości dochodzenia kar umownych od zwłoki 

wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał sprostowania i wprowadził właściwą nomenklaturę. Z uwagi 

na powyższe treść PPU ulegnie zmianie w tym zakresie.  
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• Par 6 ust 6: Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości wynagro-

dzenia brutto, o którym mowa w §2 ust 1. 

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20% 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych do 30% wartości wy-

nagrodzenia brutto. Z uwagi na powyższe treść PPU ulegnie zmianie w tym zakresie. 

• Par 6 ust 6: Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości wynagro-

dzenia brutto, o którym mowa w §2 ust 1. 

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20% 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych do 40% wartości wy-

nagrodzenia brutto. Z uwagi na powyższe treść PPU ulegnie zmianie w tym zakresie. 

• Par 6 ust 2: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01% ceny 

brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia  przeglądów o których mowa w §5 ust 3. 

Wnosimy o usunięcie ww. zapisu. W umowie nie ma podanego terminu na przegląd, jest 

ustalany na bieżąco. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doprecyzował zapis. Zamawiający nie może całkowicie 

usunąć wskazanego przez Wykonawcę zapisu, bowiem roczne przeglądy sprzętu mogą być pod-

stawą gwarancji producenta na sprzęt, a zwłoka w wykonaniu przeglądu może skutkować utratą 

gwarancji. 

• Par 6 ust 4: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,005% ceny 

brutto umowy za  każdą godzinę  opóźnienia o której mowa §5 ust 8;  

Wnosimy o zmianę ww. zapisu poprzez naliczanie kary umownej za przekroczenie dnia, nie 

godziny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Po zmianie numeracji, o której 

mowa w odpowiedzi na pytanie nr 2, zapis jest w par. 6 ust. 3. Zamawiającemu zależy na szyb-

kim czasie reakcji od momentu przyjęcia zgłoszenia, a nie dokonania naprawy. Reakcja jest klu-

czowa dla funkcjonowania placówki.  

Pytanie nr 3:     

Dot. Projektowane postanowienia umowy, załącznik nr 4 do SWZ § 2 pkt 8-12 Faktura elek-

troniczna:  

Z uwagi na fakt, że nie istnieje jeszcze krajowa platforma elektronicznego fakturowania (KPeF), 

a dopiero od 01-01-2023 Wykonawca będzie miał obowiązek wystawiania efaktur przez tę plat-

formę, na ten moment nie mamy możliwości wystawienia ustrukturowanej elektronicznej faktury, 

zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących elektronicznego fakturowania.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę, bowiem nie ma obowiązku w 

umowie wystawienia tego typu faktur. Par. 2 ust. 7 umowy reguluje, że Wykonawca może (ale 

nie musi) wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Także pozostawiamy możliwość 

wystawienia faktury w „zwykłej” formie. 
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Zmiana treści SWZ 

Zamawiający informuje, że w konsekwencji udzielonych wyjaśnień na podstawie art. 286. ust. 1 

ustawy PZP dokonał zmiany treści załącznika nr 4 do SWZ – Projektowanych Postanowień 

Umowy. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowa-

dzonego postępowania.  

Zmiany treści SWZ nie są zmianami istotnymi dla sporządzenia oferty w myśl art. 286 ust. 3 

ustawy PZP i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 286 

ust. 9 ustawy PZP.  

 

 

ZATWIERDZAM  

ZATWIERDZIŁ 

Komendant Szpitala 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74  

data wykonania 8 czerwca 2021 r. 

T:2612  

 


